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Beste ouders en verzorgers,   

 

Het jaar 2020 zit er bijna op. 

Nog een paar dagen en dan is het zover. 

 

Het is een veelbewogen jaar geweest voor 

iedereen. Ingrijpend voor heel veel mensen, 

ver weg, dichterbij en bij ons in de straat, 

op school en ook binnen de muren van de 

eigen woning. 

De hele wereld werd geconfronteerd met 

het Corona-virus en de ingrijpende gevolgen 

hiervan. Veel mensen kennen mensen die 

besmet zijn geraakt of kennen de verhalen 

die steeds dichterbij komen. Ook in onze 

woonomgeving neemt nu weer het aantal 

besmettingen toe. 

 

We zitten nu letterlijk in “de donkere 

dagen” voor Kerst. 

Met Kerstmis vieren we de geboorte van 

Jezus. Er komt hoop tot ons. Er ontstaat 

nieuw licht in de wereld, er wordt hoop 

geboren. Onze minister-president zei de 

afgelopen week:  

                               

“Het wordt beter. Er komt een moment dat 

we Corona achter ons laten, dat ons leven 

weer gewoon wordt. Met heel weinig of geen 

beperking. Dat is niet meteen en dat is ook 

niet over een week of een maand. Maar 

…2021 wordt wel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een jaar van hoop en licht aan het eind van 

de tunnel”. 

 

Dat is ook de boodschap die met Kerst tot 

ons komt.  

 

Ondertussen hebben veel mensen het 

moeilijk. Omdat zij zelf ziek zijn of worden, 

omdat hun inkomsten wegvallen, omdat zij 

zelf in hun werk dagelijks veel pijn en leed 

zien en omdat veel dingen anders zijn dan 

normaal.  

Kinderen zijn de komende weken, ook na de 

vakantie, thuis. We weten dat dat soms 

moeilijk is. Voor ouders, voor de kinderen, 

ook voor de leerkrachten die het liefst de 

kinderen om zich heen op school hebben. 

 

De afgelopen weken hebben we hierover ook 

met de kinderen gesproken, ook in het kader 

van de Kerstviering deze week die we in de 

klassen hadden.  

 

Samen zullen we een weg vinden naar de 

toekomst. Ik wens ieder daarbij veel kracht 

en een toekomst met veel perspectief toe. 

 

Namens het team, 

Jack Lubberman, 

directeur 
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De afgelopen week werd in verschillende groepen 

het onderstaande passende lied gezongen: 

1.  

Zet ze even in het volle licht. 

Laat een daverend applaus door de straten 

gaan. Geef de stille helden een gezicht. 

Laat waardering zien voor al het goeds dat 

is gedaan. 

 

Applaus voor de dokters in het land. 

Voor wie elke dag weer schoonmaakt, 

voor de handen aan het bed. 

Applaus voor de vrijwilliger 

die bergen werk verzet. 

Laat je horen. Kies hun kant! 

 

In het licht van jouw aandacht, 

uit de schaduw gehaald. 

In het licht van jouw zorg, 

als een kaars die straalt. 

In het licht van dit kerstfeest, 

dat de vrede bezingt. 

In het licht van de wereld, 

dit applaus dat nu klinkt! 

 

 

 

 

2.  

Zet ze even in het volle licht. 

Laat een daverend applaus door de straten 

gaan. Geef de stille helden een gezicht. 

Laat waardering zien voor al het goeds dat 

is gedaan. 

 

Applaus voor die muzikale man 

die een lied zingt voor de ouderen; 

voor dat kaartje op de mat. 

Applaus voor elke voedselbank 

die uitdeelt in de stad. 

Laat je horen, nu en dan! 

 

In het licht van jouw aandacht, 

uit de schaduw gehaald. 

In het licht van jouw zorg, 

als een kaars die straalt. 

 

In het licht van dit kerstfeest, 

dat de vrede bezingt. 

In het licht van de wereld, 

dit applaus dat nu klinkt! 

 


